
Stadgar för #jagärhär 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1. Firma 

Föreningens namn är #jagärhär.  

 

§ 2. Syfte / ändamål 

#jagärhär är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för ett 
inkluderande samhälle utan hat. Med hat menar vi såväl kränkande tillmälen som kränkningar 
kopplade till diskrimineringsgrunder, såsom rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi.  

#jagärhär vill stärka människor i att reagera och stå upp när andra bli utsatta för hat och hot. 
Hindra spridning av desinformation genom att hjälpa andra med källor till faktagranskad 
information. Samt bidra till att den politiska diskussionen sker på ett sakligt sätt och därmed 
motverka polarisering.  

 

§ 3. Säte 

Föreningen har sitt säte i Göteborg.   

 

§ 4. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen väljer. Firmatecknare har rätt att teckna 
avtal i föreningens namn.  

 

§ 5. Räkenskaper 

Räkenskapsår för föreningen är kalenderår.  

 

§ 6. Tolkningsrätt 

Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas har styrelsen tolkningsrätt tills efterföljande årsmöte 
behandlat stadgetolkningen.   

 

§ 7. Stadgeändringar 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Blanka eller nedlagda röster räknas ej.  Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem 
som styrelsen. För att stadgeändringen ska få behandlas måste den ha ingått i handlingarna inför 
årsmötet eller det extra årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.  

 

 



§ 8. Föreningens upphörande 

Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas på förslag av styrelsen. För ett sådant beslut 
fordras 3/4-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid beslut om upplösning av 
föreningen ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulder användas för att 
främja ett ändamål som överensstämmer med föreningens syfte enligt de riktlinjer som årsmötet 
beslutar. 

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

§ 9. Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. I föreningen finns två typer av medlemskap: 

En stödmedlem är den person som endast betalar årsavgift eller annan donation. Lägsta avgift för 
att vara stödmedlem ett år bestäms på föreningens årsmöte. En stödmedlem har inte rösträtt på 
årsmötet.  

En medlem i föreningen är den som under 3 månader det senaste året har arbetat som moderator i 
facebookgruppen #jagärhär, eller den person som av styrelsen bedöms ha bidragit på likvärdigt 
sätt till #jagärhärs verksamhet. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen för 
godkännande. En medlem har rösträtt på årsmötet. 

Såväl medlemmar som stödmedlemmar ska följa föreningens stadgar och föreskrifter.  

 

§ 10. Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter fastställs vid årsmötet.  

 

§ 11. Utträde 

Medlem eller stödmedlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

 

§ 12. Uteslutning 

Medlem eller stödmedlem som motverkar föreningens syfte kan omedelbart avstängas av styrelsen 
i ett protokollfört styrelsebeslut. Avstängningen måste behandlas på nästa årsmöte, där det ska 
beslutas om avstängningen ska hävas eller medlemmen uteslutas.  Medlem får inte uteslutas ur 
föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett 
att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle 
att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 21 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning 
redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet. 

 

 



STYRELSEN 

§ 13. Sammansättning 

Föreningens styrelse utses på årsmötet. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningens 
årsmöten. Styrelsen ska bestå av minst tre och max sju ordinarie ledamöter varav en ordförande. 
Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter inklusive ordförande. Ordförande utses av årsmötet. 
Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner, såsom vice ordförande, kassör eller sekreterare.  

Mandatperioden för styrelseledamot och ordförande är ett eller två år. Avgår ledamot före 
mandattidens utgång kan ersättare väljas in av styrelsen. Även en person som inte är medlem i 
föreningen kan adjungeras. 

 

§ 14. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess 
intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte 
annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet antagen verksamhetsplan, 
överse föreningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse 
och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.   

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst hälften av 
styrelseledamöterna begär detta. Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter 
motsvarar hälften av antalet ordinarie ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsebeslut kan fattas via e-post enligt regler fastlagda av 
styrelsen. Beslut fattade via e-post ska protokollföras vid nästföljande ordinarie styrelsemöte.  
Styrelsen kan efter omröstning adjungera och ge yttranderätt åt närvarande personer.  

 

 

VALBEREDNING 

§ 15. Valberedning 

Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en person (valberedare). 
Valberedningens uppgift är att föreslå ny styrelse och nya revisorer till årsmötet. Styrelsen föreslår 
ny valberedning till årsmötet. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till 
styrelse, revisorer och valberedning.   

 

 

REVISOR 

§ 16. Revisor 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Styrelsens 
årsredovisning ska överlämnas till revisorn senast två veckor före årsmötet. Revisorn ska avge sin 
revisionsberättelse på årsmötet.   

 

 

 



ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

§ 17. Årsmöte 

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmötet. Årsmöte ska hållas varje år, senast 
sista maj. Kallelse ska skickas till alla medlemmar senast fem veckor före årsmötet. 

 

På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas: 

1. Fastställande av röstlängd 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av minst en justerare, tillika rösträknare 

4. Fastställande av dagordning 

5. Mötets behörighet 

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 

6. b. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. 

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10. Val av ordförande 

11. Val av övriga styrelseledamöter 

12. Val av valberedning 

13. Val av firmatecknare 

14. Val av revisor 

15. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år 

16. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

17. Övriga frågor   

 

§ 18. Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/4 av 
föreningens medlemmar, dock minst 3 medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till 
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärende(n) som medlemmarna vill att mötet ska 
behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.   

 

§ 19. Rösträtt 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 
Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet.   

 

 



§ 20. Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter votering. 

Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker avgörandet genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne 
är ansvarig, inte heller vid val av revisor.  

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har avsänts enligt § 17 och minst en röstberättigad medlem 
är närvarande.   

 

§ 21. Motioner till årsmötet 

Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda 
senast tre veckor innan årsmötet.   

 

 


